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การกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง

ขาราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสอดคลองตามแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะ

ที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง ที่ ก.พ.อ.กําหนด ดังน้ี 

สมรรถนะ ประกอบดวย 

สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนเพื่อ

หลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในองคกร ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญา และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก 

1. การบริการที่ดี 

2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

3. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

4. การทํางานเปนทีม 

5. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 

หมายเหตุ* บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกตําแหนง ตองมี และยึดถือประพฤติปฏิบัติทั้ง 5 สมรรถนะน้ี 

 

สมรรถนะประจํากลุมงาน (สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

ที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหนง เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนง 

หนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดีย่ิงข้ึน ประกอบดวย 16 สมรรถนะ ไดแก 

1. การคิดวิเคราะห 

2. การมองภาพองครวม 

3. การใสใจและพัฒนาผูอื่น 

4. การสั่งการตามอํานาจหนาที ่

5. การสืบเสาะหาขอมูล 

6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม  

7. ความเขาใจผูอื่น 

8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

9. การดําเนินการเชิงรุก 

10. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

11. ความมั่นใจในตนเอง 

12. ความยืดหยุนผอนปรน 

13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

14. สุนทรียภาพทางศิลปะ 

15. ความผูกพันที่มีตออุดมศึกษา 

16. การสรางสัมพันธภาพ 

หมายเหตุ* กําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานเพิ่มใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและระดับตําแหนงอยางนอย 4 สมรรถนะ 
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การกําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและระดับตําแหนงเพิ่มอีกอยาง

นอย 4 สมรรถนะน้ัน กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดสมรรถนะที่จําเปนมาในทุกตําแหนง

แลว รายละเอียดสมรรถนะที่เกี่ยวของกับแตละตําแหนง ดูจากตารางแสดงระดับความคาดหวังสมรรถนะ ความรู

ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

 

คุณลักษณะลูกจางประจํา  หมายถึง คุณลักษณะที่ดีที่ใชสําหรับการปฏิบัติงานสําหรับลูกจางประจํา โดย

พิจารณาจากความรอบรู ความเขาใจในงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 7 

ดาน ไดแก 

1. ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

2. การรักษาวิจัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา 

3. ความรับผิดชอบ 

4. ความรวมมือ 

5. สภาพการมาปฏิบัติงาน 

6. การวางแผน 

7. ความคิดริเริ่ม 

 

สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภท

ผูบริหาร เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ไดแก 

1. สภาวะผูนํา 

2. วิสัยทัศน 

3. การวางกลยุทธภาครัฐ 

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 

5. การควบคุมตนเอง 

6. การสอนงารนและการมอบหมายงาน 

ทั้งน้ี การกําหนดสมรรถนะทางการบริหารใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบทั้ง 6 สมรรถนะ 

 

ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง หมายถึง องคความรูตางๆ ที่ใชในการ

ปฏิบัติงานในตําแนหง ประกอบดวย ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน และความรูเรื่องกฎหมายและ

กฎระเบียบราชการในแตละประเภทตําแหนงที่ปรากฎในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
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ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง หมายถึง การนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิด

ความชํานาญ และคลองแคลวที่ปรากฏในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดแก 

1. การใชคอมพิวเตอร 

2. การใชภาษาอังกฤษ 

3. การคํานวณ 

4. การจัดการขอมูล 

 

การกําหนดรายละเอียด ระดับสมรรถนะ และระดับความคาดหวังของสมรรถนะ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ในแตละตําแหนงน้ันเปนไปตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ่ี 4/2554) เรื่อง การกําหนด

สมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อประกอบการจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการ

ประเมิน ตอไป 
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รายละเอียดและระดับสมรรถนะ ความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

(KKU-Competency Dictionary) 

และเกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1. การบริการที่ดี (Service Mind : SERV) 

2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 

3. การมุงผลสัมฤทธิ ์(Achievement Motivation-ACH) 

4. การทํางานเปนทีม (Teamwork-TW) 

5. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity-ING) 

 

บุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาทุกตําแหนง ตองมี และยึดถือประพฤติปฏิบัติทั้ง 5 สมรรถนะน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   7 

 

สมรรถนะ 1.1 บริการที่ดี (Service Mind : SERV) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวย

ความเต็มใจ 
 ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ 

 ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ 

 แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการ

ดําเนินเรื่อง หรือข้ันตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู 

 ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอืน่

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับการบรกิารที่

ตอเน่ืองและรวดเร็ว 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญหา

ใหแกผูรับบริการ 
 รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึน แกผูรับบริการอยางรวดเร็วไม

บายเบี่ยง ไมแกตัวหรือปดภาระ 

 ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนํา

ขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนาการ

ใหบริการใหดีย่ิงข้ึน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกิน

ความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความ

พยายามอยางมาก 
 ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหา

ใหแกผูรับบริการ 

 ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานทีก่ําลัง

ใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการแมวา

ผูรับบริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบมากอน 

 นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะ

ไดรับประโยชนสูงสุด 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและ

ใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของ

ผูรับบริการได 
 เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการ

ตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการที่

แทจริงของผูรับบริการ 

 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อ

ตอบสนองความจําเกปนหรือความตองการที่

แทจริงของผูรับบริการ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปน

ประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ 
 คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว 

และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือข้ันตอนการ

ใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 

 สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือ

ข้ันตอนที่ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับ

ความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชน

อยางแทจริงของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 

ขอ) 
1. สุภาพ ย้ิมแยมแจมใส และนํ้าเสียงที่จริงใจในการ

ตอนรับ และการใหบริการ 

2. การใหขอมูลและขาวสารของหนวยงานที่ถูกตอง

ชัดเจนแกผูรับบริการ 

3. แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการ

ดําเนินเรื่อง หรือข้ันตอนงานตางๆ ที่ใหบริการ

โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

4. การรับฟงปญหา หรือประเด็นขอของใจและความ

ไมเขาใจของผูรับบริการโดยไมแสดงอารมณ

โตตอบ 

5. การประสานงานทั้งภายในและภายนอก

หนวยงานและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อให

ผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเน่ืองและรวดเร็ว 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีพฤติกรรมกระตือรือรน และมีความพรอมใน

การใหบริการการตอบขอคําถาม ขอสงสัยรวมถึง

การใหขอมูลที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง 

3. แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของในงานที่อยู

นอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ 

4. รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึน แกผูรับบริการอยางรวดเร็วไม

บายเบี่ยง ไมแกตัวหรือปดภาระ 

5. ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พรอมทั้ง

นําขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค ในการใหบริการ

ไปพัฒนาการใหบริการใหดีย่ิงข้ึน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 2 และมีพฤติกรรม

ในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. สามารถตอบปญหาและใหขอมูลทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานใหแกผูรับบริการได และสามารถ

สรางเครือขายวิชาชีพการใหบริการที่ดีและ

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

3. สามารถจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพได 

4. สามารถเช่ือมโยง และบูรณาการ ถึงประโยชนและ

ความสําคัญในการใหบริการที่ดีใหแกทีมงานหรือ

เครือขาย 

5. นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะ

ไดรับประโยชนสูงสุดและมีความพึงพอใจมากที่สุด 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีคูมือการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหบริการแก

ผูรับบริการ 

3. สามารถช้ีแนะ ใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานใน

การบริการที่ดีและมีคุณคาตอหนวยงาน 

4. สามารถสอนงานแกเพื่อนรวมงานในการบริการที่

ดีและมีคุณคาตอหนวยงาน 

5. สามารถสอนงานแกเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น

นอกหนวยงานในการบริการที่ดีมีคุณคาตอหนย

งานและมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ปรับเปลี่ยนกลยุทธและวิธีการในการใหบริการเชิง

รุกแกทีมงานและหนวยงาน 

3. วิจัยสถาบันเกี่ยวกับการใหบริการและนําผลมา

พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการดวยวิธีการแบบ

ใหม 

4. เปนที่ปรึกษาและมีสวนชวยในการตัดสินใจที่

ผูรับบริการไววางใจและประทับใจ 

5. สามารถายทอดประสบการณในการบริการที่

ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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สมรรถนะ 1.2 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความสนใจใฝรู ส่ังสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดายการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถ

ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ใน

สาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ 
 ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรู

ใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน 

 พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดีย่ิงข้ึน 

 ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ ที่จะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูใน

วิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพ

ของตน 

 รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขา

อาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 

 รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของ

กับงานตนอยางตอเน่ือง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนํา

ความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับ

ใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ 

มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 

 สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนํา

เทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนา

ตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงาน

มากขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยาง

ตอเนื่อง 

 มีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องที่มีลักษณะ

เปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับ

ใชไดอยางกวางขวาง 

 สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชใน

การสรางวิสัยทัศนเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการ

ทํางานของคนในสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความ

เชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ 

 สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความ

เช่ียวชาญในองคกรดวยการจัดสรรทรัพยากร

เครื่องมืออุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา 

 บริหารจัดการใหสถาบันอุดมศึกษานําเทคโนโลยี 

ความรูหรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติ

หนาที่ราชการในงานอยางตอเน่ือง 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. ปฏิบัติงานที่ไมตองวิเคราะหขอมูล หรือศึกษา

คนควาเพิ่มเติม หรือเปนลักษณะงานแบบเดิมที่

เคยปฏิบัต ิ

2. ศึกษาหาความรูตามที่หัวหนางาน หรือผูบริหารสั่ง

การหรือช้ีแนะเรื่องที่จะตองศึกษาหาความรู

เพิ่มเติม 

3. ใหความรูสําคัญกับเทคโนโลยี และศึกษาความรู

ใหมที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ตนรับผิดชอบ แตยัง

ไมสามารถประยุกตความรูที่ศึกษาใชในการทํางาน

ของตนได 

4. สามารถนําเทคโนโลยีข้ันพื้นฐานเสนอเพื่ออธิบาย

งานของตนได 

5. การประยุกตใชเทคโนโลยี และความรูใหมมาใชใน

การพัฒนางานของตนได ซึ่งไดรับการแนะนําจาก

หัวหนางาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ติดตามเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับงานของตนที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อ

นํามาปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 

3. ใชองคความรูของตนเพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา 

สอน ช้ีแนะแนวทางแกเพื่อนรวมงานหรือผูที่

เกี่ยวของไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

4. สามารถประยุกตใชความรู เทคนิค แนทาง วิธีการ

ของเพื่อนรวมงาน หรือบุคคลอื่นมาพัฒนาและ

ปรับปรุงงานที่ตนรับผิดชอบได 

5. พัฒนาตนเองอยูเสนอเพื่อใหเกิดความชํานาญงาน

ในสายวิชาชีพของตน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน 

และหรือชวยแกไขปญหาของทีมงานได 

3. นําเสนอโครงการใหมที่เปนประโยชนตองานและ

หนวยงาน 

4. นําความรูที่ตนเองชํานาญงานประกอบการจัดทํา

วิจัยเพื่อการพัฒนางาน หรือคูมือการปฏิบัติงาน 

5. เสนอผลงานที่ไดจากการศึกษา หรือวิจัยเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงงานของตน หนวยงาน และ

ผูบริหารใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ใชประสบการณและความเช่ียวชาญของตนสอน

งานใหคําปรึกาแนะนําแกบุคลากร และหนวยงาน

ภายในองคกร 

3. มีผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอ

การปรับปรุงระบบงาน 

4. เปนวิทยากร และหรือตัวแทนของงาน หรือ

หนวยงาน ในการนําเสนองานในภาพรวมของ

หนวยงาน 

5. เปนวิทยากร และหรือตัวแทนของหนวยงานใน

การประชุมสัมมนาภายในองคกรและระดับชาต ิ

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาความสามารถและความ

เช่ียวชาญของบุคลากรในระดับตางๆ 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒาความเช่ียวชาญแก

บุคลากรภายในองคกร 

4. ผลักดันใหเกิดการพัฒนาความรู ความเช่ียวชาญที่

สามารถเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของ

หนวยงาน 

5. ผลักดันใหเกิดการพัฒนาความรู ความเช่ียวชาญที่

สามารถเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของ

หนวยงานและมหาวิทยาลัย 
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สมรรถนะ 1.3 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา

กําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

แสดงความพยายามในการทํางานใหด ี
 พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง 

 พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

 มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 

 แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีข้ึน  

 แสดงความเปนในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็น

ความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางาน

ไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 

 กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางาน

เพื่อใหไดผลงานที่ด ี

 ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียง

กับเกณฑมาตรฐาน 

 ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด 

หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความ

ถูกตองเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถ

ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือใหไดผลงานที่มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีข้ึน หรือทําใหมี

คุณภาพดีข้ึน หรือมีประสิทธิมากข้ึน หรือทําให

ผูรับบริการพึงพอใจมากข้ึน 

 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวา

จะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนด

เปาหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพ่ือใหไดผลงานที่

โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 กําหนดเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยาก 

เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 

 พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหได

ผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทํา

ไดมากอน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ

แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพ่ือให

บรรลุเปาหมายของหนวยงานหรือ

สถาบันอุดมศึกษา 

 ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยาง

ชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและ

ประชาชนไดประโยชนสูงสุด 

 บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร 

เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน

ตามที่วางแผนไว 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. พยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายใหถูกตอง 

2. มานะ อดทน ขยัน หม่ันเพียรในการทํางานใหแลว

เสร็จตามมารถฐานการปฏิบัติงานฃ 

3. รับผิดชอบและสงงานไดตามเวลาที่กําหนด 

4. ทํางานไดดีข้ึน ถามถึงวิธีการ หรือขอคําแนะนํา

อยางกระตือรือรน และสนใจใฝรู 

5. แสดงความเห็นใจเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นถึงสิ่ง

ที่กอใหเกิดการสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. หม่ันติดตามและประเมินผลงานของตนเทียบเคียง

กับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. รอยละความสําเร็จของช้ินงานที่ไดรับมอบหมาย 

4. รอยละความสําเร็จของช้ินงานที่ไดรับมอบหมายที่

ถูกตอง 

5. รอยละความสําเร็จของช้ินงานที่ไดรับมอบหมายที่

ถูกตอง รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร และ

สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีแผนงานที่จะปรับปรุงผลงาน 

3. ปรับปรุงวิธีการทํางานไดดีข้ึน มีประสิทธิภาพ 

4. จํานวนผลงานที่มีการปรับปรุงวิธีการทํางานไดดี

ข้ึน 

5. จํานวนวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวา 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 3 และมีพฤติกรรม

ในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. จํานวนวิธีการทํางานแบบใหมที่ทําใหงานมีประสิทธิ

ภาพมากกวาเดมิเพื่อใหไดผลงานตามที่กําหนดไว

และบรรลุเปาหมายของงาน 

3. จํานวนวิธีการทํางานแบบใหมที่ทําใหงานมีประสิทธิ

ภาพมากกวาเดมิเพื่อใหไดผลงานตามที่กําหนดไว

และบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

4. จํานวนผลงานที่มีการกําหนดเปาหมายที่ทาทายและ

เปนไปไดยากเพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นได

ชัด 

5. จํานวนผลงานที่มีการพัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการ

ทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไม

เคยมีผูใดทําไดมากอน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. จํานวนผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใด

ทําไดมากอนอยางนอย 1 กระบวนงาน 

3. จํานวนผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใด

ทําไดมากอนอยางนอย 2 กระบวนงาน 

4. ตัดสินใจได โดยมีการคํานึงถึงผลไดผลเสียอยาง

ชัดเจนและดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและ

ประชาชนไปประโยชนสูงสุด 

5. บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร

เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน

ตามที่วางแผนไว 
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สมรรถนะ 1.4 การทํางานเปนทีม (Teamwork-TW) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะ

หัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ 
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่

ตนไดรับมอบหมาย 

 รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการ

ดําเนินงานของตนในทีม 

 ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือ

ในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน 

 สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดด ี

 ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยด ี

 กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดง

ความเช่ือม่ันในศักยภาพของเพื่อนรวมทีมทั้งตอ

หนาและลับหลัง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความ

รวมมือของสมาชิกในทีม 

 รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู

จากผูอื่น 

 ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความ

คิดเห็นของเพื่อนรวมทีม 

 ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพื่อ

สนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน

ชวยเหลือเพ่ือนรวมทีม เพ่ือใหงานประสบ

ความสําเร็จ 

 ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ 

 ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมี

การรองขอ 

 รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือ

กันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนํา

ทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ 

 เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึง

ความชอบหรือไมชอบสวนตน 

 คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดข้ึนในทีม 

 ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีม

เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให

บรรลุผล 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. พยายามปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

หรือทีมงานใหสําเร็จไดดวยตนเอง 

2. รับผิดชอบภาระงานของตน และสามารถ

ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามมอบหมาย 

3. สามารถรายงานผลการดําเนินงาน หรือ

ความกาวหนาของงานใหสมาชิกในทีมทราบ 

4. สนับสนุนแนวคิด โครงการ กิจกรรม หรือ

กระบวนการทํางานของทีม และยอมปฏิบัติตามมติ

ของทีม 

5. เม่ือไดรับขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยีใหม หรือองค

ความรูใหมที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการทํางาน

ของทีมจะนํามาถายทอดใหสมาชิกในทีมทราบทุก

ครั้ง ถึงแมวาเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับทีมงานของ

ตน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี จํานวน 3 

ชอ 

2. ชวยเหลือทีมงานเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับภาระ

งาน 

3. รวมยินดี และสนับสนุนในทางสรางสรรค เม่ือมีผูที่

กลาวช่ืนชมสมาชิกในทีมในทางสรางสรรค 

4. กลาวช่ืนชมหรือชมเชยกับบุคคลอื่นถึงสมาชิกในทีม

ในทางสรางสรรคทุกครั้งที่มีโอกาส 

5. แสดงความช่ืนชมสมาชิกในทีมทันทีเม่ือทราบวา

สมาชิกไดทําสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม หรือตอ

องคกร 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี จํานวน 3 

ชอ 

2. รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางของสมาชิกในทีม และ

ตัดสินใจตามความเห็นสวนใหญของทีม 

3. สนับสนุนใหการทํางานของทีมบรรลุเปาหมายโดย

การเขาไปชวยเหลือสมาชิกแกไขปญหาทุกครั้งที่

ไดรับการขอรองจากสมาชิกในทีม 

4. การเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นองคความรู ประสบการณ

ซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดองคความรูใหม 

5. ประชุม สัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นที่

หลากหลายของสมาชิกในทีมทุกคนที่จะตัดสินใจ

และวางแผนงาน โครงการกิจกรรมตอไป 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี จํานวน 3 

ชอ 

2. สรางขวัญและกําลังใจใหแกสมาชิกในทีมแตละคน 

ดวยการยกยอง ชมเชยเม่ือสมาชิกสรางงานหรือ

ประโยชนใหแกทีม 

3. ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมี

การรองขอ 

4. กระตุนและสงเสริมใหสมาชิกในทีมมีขวัญและ

กําลังใจในการสรางประโยชนแกทีมอยางตอเน่ือง 

5. สนับสนุนดานาทรัพยากร เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

โทรศัพท และบุคลากรเปนตน เพื่อชวยกิจกรรม 

โครงการใหสําเร็จแมไมมีการรองขอ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี 

จํานวน 3 ชอ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกในทีมสราง

สัมพันธภาพกับบุคลากรหนวยงานอื่นทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิด

เครือขายวิชาชีพ 

3. สนับสนุนในการสรางแผนงาน กิจกรรม 

โครงการที่จะสงเสริมใหสมาชิกทุกคนในทีม

ตระหนักถึงการรวมแรงรวมใจกันในรูปแบบ

ตางๆ 

4. สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานเปน

ทีมในหนวยงาน 

5. ใหความสําคัญในการสรางเครือขายระหวาง

สาขาวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ 
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สมรรถนะ 1.5 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity-ING) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาบรรณขาราชการเพื่อรักษา

ศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

มีความสุจริต 
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ 

ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ 

 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได 

 รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได 

 แสดงใหปรากฎถึงความมีจิตสํานึกในความเปน

ขาราชการ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นใน

หลักการ 

 ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแหงชีวิต และ

จรรยาบรรณขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ

ผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ 

 เสียสละความสุขสวนตนเพื่อใหเกิดประโยชนแก

ทางราชการ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพ่ือ

ความถูกตอง 

 ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษ

ผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูใน

สถานการณที่อาจยากลําบาก 

 กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ

ถูกตองเปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแก

ผูเสียประโยชน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพ่ือ

ความยุติธรรม 

 ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงของ

ประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความ

ม่ันคงในตําแหนงหนาที่การงานหรืออาจเสี่ยงภัย

ตอชีวิต 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. การทํางานตามปกติตามลักษณะที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติ โดยไมฝาฝนกฎ ระเบียบวิจัย

ขององคกร 

2. ไมเบียดบังเวลาราชการไปทําธุระสวนตัวจนทําให

ราชการเสียหาย 

3. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยในวิชาชีพของตน

อยางตรงไปตรงมาจนเปนที่ประจักษ 

4. กลาโตแยงอยางมีเหตุผล หรือแสดงความคิดเห็นที่

แตกตางในสิ่งที่ตนเห็นวาไมถูกตองกับเพื่อน

รวมงานหรือหัวหนางาน หรือผูบริหาร 

5. กลาแสดงความคิดเห็นของตนอยางมีเหตุผลและ

ความเปนไปไดตอหัวหนางาน และหรือที่ประชุม 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายหรือตาม

ขอตกลงกับหัวหนางาน หรือหัวหนาหนวยงานให

สําเร็จ ถึงแมวาจะลวงเลยเวลาราชการ 

3. ปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา และกลายอมรับผิด

เม่ือตนเองทําผิดพลาด 

4. อาสาทํางานนอกเหนือจากที่ไดรับมอบหมายโดย

ไมปฏิเสธ ไมบน ทํางานดวยความเต็มใจแมวาจะ

มีภาระงานมาก 

5. ปฏิบัตงิานที่มีความกดดันในการปฏิบัติดวยความ

พยายาม มุมานะทํางานใหสําเร็จ ตลอดจนการให

กําลังใจเพื่อรวมงาน หรือทีมงานที่หมดกําลังใน

การทํางาน หรืออารมณเบื่อหนายจากผลการ

ประเมิน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ครองตน ครองคน ครองงานตามหลักการของ

จรรยาบรรณของขาราชการและเปนแบบอยางที่

ดี 

3. เปนแบบอยางทีดีในการเสียสละเวลาที่เปน

ความสุขสวนตัวเพื่อใหเกิดผลผลิตที่เปน

ประโยชนตอหนวยงาน 

4. กลาแสดงออกในมุมมองที่เห็นแตกตางอยาง

ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาชีพของตนในที่ประชุม 

5. กลาปฏิเสธ หรือไมปฏิบัติตามในกรณีที่ถูก

ผลักดันใหปฏิบัติงานที่ตนเห็นวาไมถูกตองตาม

หลักวิชาชีพ หรือตามระเบียบราชการ หรือไม

ม่ันคงตอหนาที่ราชการ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ถึงแมวาจะอยูในภาวะ

กดดันในการทํางาน 

3. มุงม่ันในการปฏิบัติงานโดยมุงพิทักษผลประโยชน

ของทางราชการเปนหลัก แมจะอยูในสถานการณ

ยากลําบาก 

4. กลาตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตอง เปน

ธรรมและโปรงใส 

5. กลาตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตอง 

เปนธณรม โปรงใส โดยคํานึงถึงประโยชนตอ

ราชการเปนหลัก ถึงแมวาจะกอความไมพึงพอใจ

ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ประพฤติ ปฏิบัติตัวดวยศักดิ์ศรีของความเปน

ขาราชการไทย 

3. ยืนหยัด พิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงของ

คณะ/หนวยงานจนเปนเอกลักษณ และอัตลักษณ

ของคณะ/หนวยงาน 

4. ยืนหยัด พิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยจนเปนเอกลักษณ และอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย 

5. ยืนหยัด พิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยจนเปนเอกลักษณ และอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย แมจะอยูบนพื้นฐานความเสี่ยงตอ

ความม่ันคงในตําแหนงหนาที่ราชการ และความ

ปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มี 16 สมรรถนะ 

มีสมรรถนะเฉพาะตําแหนงท่ีเก่ียวของกับบุคลากรสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม ดังน้ี 

 ชื่อสมรรถนะ 
ตําแหนงที่เกี่ยวของ 

นักวิจัย 
เจาหนาที ่

บริหารงานทั่วไป 

นักวิชาการ 

พัสดุ 

นักวิชาการ 

โสตทัศนศึกษา 

นักวิชาการ 

ชางสิลป 

2.1 การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)      
2.2 การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)      

2.3 การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring Others)      

2.4 การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable)      

2.5 การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)      

2.6 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)      

2.7 ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal Understanding)      

2.8 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness)      

2.9 การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)      

2.10 การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order)      

2.11 ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)      

2.12 ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)      

2.13 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)      

2.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)      

2.15 ความผูกพันท่ีมีตอสถาบันอุดมศึกษา (Organizational Commitment)      

2.16 การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building)      

กําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและระดับตําแหนงอีกอยางนอย 4 สมรรถนะ 

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนมาในทุกตําแหนงแลว 
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สมรรถนะ 2.1 การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking-AT) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการจัด

หมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆ ได 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

แยกแยะประเด็นปญหา หรืองาน

ออกเปนสวนยอย  ๆ
 แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยาง

งายๆ ไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญ 

 วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหา

ออกเปนสวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ 

ได 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ

ความสัมพันธขั้นพ้ืนฐานของปญหา

หรืองาน 

 ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณ

ตางๆ ได 

 ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ได 

 วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือ

กิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญ

หรือความเรงดวนได 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ

ความสัมพันธที่ซับซอนของปญหาหรืองาน 

 เช่ือมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ

หรือเหตุการณ 

 วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเกี่ยวกับปญหา

หรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห หรือ

วางแผนงานที่ซับซอนได 

 เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัย

เช่ือมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถวิเคราะห

ความสัมพันธของปญหากับสถานการณหน่ึงๆ ได 

 วางแผนที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย 

รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรคและวางแนวทางการ

ปองกันแกไขไวลวงหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชเทคนิคและรูปแบบ

ตางๆ ในการกําหนดแผนงานหรือขั้นตอนการทํางาน 

เพ่ือเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน หรือแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้น 

 ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะประด็น

ปญหาที่ซับซอนเปนสวน  ๆ

 ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก

ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือก

แตละทาง 

 วางแผนงานที่ซบซอนโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการ

ดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย

คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข 

รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสียไวให 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานระดับ 1 (ผานเกณฑการ

ประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. จําแนกกปญหาอยางงายออกเปนสวนยอยได 

2. จําแนกปญหาคอนขางยากออกเปนสวนยอย

ไดโดยยังไมเรียงลําดับความสําคัญ 

3. จําแนกปญหาคอนขางยากออกเปนสวนยอย

ได โดยเรียงลําดับความสําคัญ 

4. วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปน

สวนๆ  หรือเปนกิจกรรมตางๆ  ได 

5. จัดกิจกรรม โรงการตามแผนงานที่แตกประเด็น

ปญหาออกเปนสวนๆ  ได 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 

3 ขอ 

2. วิเคราะหประเด็นปญหา แนวคิดในแตละ

ประเด็นได 

3. เสนอผลการวิเคราะหโดยระบุเหตุและผลในแต

ละสถานการณตางๆ  ได 

4. เสนอผลการวิเคราะหโดยระบุขอดีขอเสียของ

ประเด็นตางๆ  ได 

5. วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ  

ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. วิเคราะหประเด็นปญหาที่ซับซอนแตละสถานกาณณหรือ

เหตุการณได 

3. บูรณาการและเช่ือมโยงเหตุและผลสของปญหาที่ผานการ

วิเคราะหแลว จนเกิดวิธีการ/แนวใหม(นวัตกรรมใหม) 

4. วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ  

ที่มีผูเกี่ยวของปลายฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

คาดการณเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได 

5. จัดกิจกรรมหรือโครงการตามแผนงานไดยอางมีประสิทธิภาพ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมีพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. เขาใจในรายละเอียดของประเด็นปญหาที่ซับซอนแตละ

สถานการณหรือเหตุการณได 

3. วิเคราะหความสัมพันธืของประเด็นปญหาที่ซบซอนกับ

สถานการณตางๆ ได 

4. วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรมหรอืโครงการ 

กระบวนการดําเนินงานตางๆ ในรูปแบบทีมของหนวยงาน 

5. จัดกิจกรรมหรือโครงการตามแผนงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการคาดการณปญหา อุปสรรค และ

วางแนวางการปองกันแกไขไวลวงหนา 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานระดับ 5 

1. เกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาที่

ซับซอนเปนสวนๆ  โดยรูปแบบเดียว 

3. ใชเทคนิคการวิคราะหหลากหลายรูแปบบเพื่อหาทางเลือกในการ

แกปญหา รวมถึงการพิจารณาขอดีขอเสียขอบงทางเลือกแตละทาง 

4. วางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรมหรือโครงการกระบวนการ

ดําเนินงานตงๆ  ระหวางหนยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย 

5. จัดกิจกรรมหรือโครงการตามแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงบการคาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกนัแกไข 

และเสนอแนะทางเลือกและขอดีขอเสียได 



   14 

 

สมรรถนะ 2.5 การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking-INF) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสดงหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจะเปน

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

หาขอมูลในเบื้องตน 
 ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว 

 ถามผูที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูล 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะคนหา

ขอมูล 

 สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวีธีการที่มากกวาเพียง

การตั้งคําถามพื้นฐาน 

 สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูที่ใกลชิดกับเหตุการณ

หรือเรื่องราวมากที่สุด 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาขอมูล

เชิงลึก 

 ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวของอยาง

ตอเน่ืองจนไดที่มาของสถานกรณ เหตุการณ 

ประเด็นปญหาหรือคนพบโอกาสที่จะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป 

 แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอื่นเพิ่มเติม

ที่ไมไดมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่องน้ัน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบคนขอมูล

อยางเปนระบบ 

 วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาที่

กําหนด 

 สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางจากกรณี

ปกติธรรมดาโดยทั่วไป 

 ดําเนินการวิจัยหรือมอบหมายใหผูอื่นเก็บขอมูล

จากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเหลงขอมูลอื่นๆ 

เพื่อประกอบการทําวิจัย 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการ

สืบคน เพ่ือหาขอมูลอยางตอเนื่อง 

 วางระบบการสืบคน รวมทั้งการมอบหมายใหผูอื่น

สืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ทันเหตุการณอยาง

ตอเน่ือง 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. ศึกษารวบรวมแหลงขอมูลที่จะสืบเสาะหาขอมูล

ในรูปแบบตางๆ 

2. ทราบแหลงขอมูลที่จะสืบเสาะหาขอมูล 

3. มีวิธีการสืบเสาะหาขอมูลโดยการถามผูที่

เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูล 

4. มีกระบวนการกลั่นกรองขอมูลที่ถูกตอง

ประกอบการตัดสินใจในการํานไปใชการ

ปฏิบัติงาน 

5. มีขอมูลในการนําไปในการปฏิบัติงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีวิธีการสืบเสาะหาขอมูลโดยการถามผูที่

เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลดวยคําถามที่

คอนขางยากและซับซอน และถามขอมูลจากผูที่

ใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด 

3. มีเครื่องมือในการสืบเสาะหาขอมูล เชน แบบ

สัมภาษณ แบบสํารวจ แบบสอบถามเปนตน 

4. มีอุปกรณในการสืบเสาะหาขอมูล เชน เครื่อง

บันทึกเสียง เปนตน 

5. นําขอมูลที่ผานกระบวนการกลั่นกรองไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีทรัพยากรประกอบการสืบเสาะหาขอมูลเชิงลึก 

3. สรางเครื่องมือเชิงลึกในการสืบเสาะหาขอมูล 

4. มีวิธีการสืบเสาะหาขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก

ผูรูอื่นเพิ่มเติม ที่ไมไดมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงใน

เรื่องน้ัน 

5. นําขอมูลที่ผานกระบวนการกลั่นกรองไปใชในการ

ปฏิบัติงานหรือประกอบการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีแผนการเก็บขอมูลอยางเปนระบบตามวิธีการ

วิจัย 

3. ดําเนินการตามแผนโดยแสดงหาขอมูลจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายและมีวิธีการสืบคนขอมูล

ในรูปแบบอื่นๆ เชน จากหนังสือพิมพ นิตยสาร 

ระบบสบืคนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน

ตน 

4. มีรายงานการวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง 

5. เยผแพรรายงานการวิจัยในชองทางตาง  ๆ

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. กําหนดระบบการสืบคนที่เปนมาตรฐาน 

3. มีเครือขายวิจัยภายในคณะ/หนวยงาน 

4. มีเครือขายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

5. มีเครือขายวิจัยระดับสชาติหรือนานาชาต ิ
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สมรรถนะ 2.7  ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding-IU) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณของผูที่ติดตอดวย 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร 
 เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร สามารถ

จับใจความ สรุปเน้ือหาเรื่องราวไดถูกตอง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจอารมณ

ความรูสึกและคําพูด 

 เขาใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณจากการ

สังเกต สีหนา ทาทาง หรือนํ้าเสียงของผูที่ติดตอ

ดวย 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจ

ความหมายแฝงในกิริยา ทาทาง คําพูด หรือ

น้ําเสียง 

 เขาใจความหมายที่ไมไดแสดงออกอยางชัดเจนใน

กิริยา ทาทาง คําพูด หรือนํ้าเสียง 

 เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของ

ผูอื่น แมจะแสดงออกเพียงเล็กนอย 

 สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยาง

หน่ึงของผูที่ติดตอดวยได 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจการ

สื่อสารทั้งที่เปนคําพูด และความหายแฝงใน

การสื่อสารกับผูอื่นได 

 เขาใจนัยของพฤติกรรม อารมณ และความรูสึก

ของผูอื่น 

 ใชความเขาใจน้ันใหเปนประโยชนในการผูกมิตร 

ทําความรูจัก หรือติดตอประสานงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุ

ของพฤติกรรมผูอื่น 

 เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา 

ตลอดจนที่มาของแรงจูงในระยะยาวที่ทําใหเกิด

พฤติกรรมของผูอื่น 

 เขาใจพฤติกรรมของผูอื่น จนสามารถบอกถึง

จุดออน จุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผูน้ันได

อยางถูกตอง 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. สามารถเขาใจการสื่อสารของผูอื่นในเบื้องตนได 

2. มีทักษะดานการจับใจความและสามารถจับ

ใจความในระดับตนได 

3. มีทักษะดานการสรุปเน้ือหา เรื่องราวตางๆ 

4. สามารถสรุปเน้ือหา เรื่องราวตางๆ ไดโดยผานการ

ตรวจสอบจากผูบังคับบัญชา 

5. สามารถสรุปเน้ือหา เรื่องราวตางๆ ไดถูกตอง 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบตัิงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. เขาใจการสื่อสารของผูอื่นจากการสนทนาได 

3. เขาใจการสื่อสารของผูอื่นจากการสังเกต สีหนา

ทาทาง หรือนํ้าเสียงของผูที่ติดตอดวยได 

4. สามารถตอบกลับการสื่อสารของผูที่ติดตอดวยได

อยางถูกตอง 

5. สามารถตอบกลับการสื่อสารของผูที่ติดตอดวยได

อยางถูกตองและดวยอารมณที่ม่ันคงและหนัก

แนน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. เขาใจการสื่อสารของผูอื่นที่ไมไดแสดงออกอยาง

ชัดเจนในกิริยา ทาทาง คําพูด หรือนํ้าเสียง 

3. เขาใจการสื่อสารของผูอื่นจากความคิด ความ

กังวล หรือความรูสึก แมจะแสดงออกเพียง

เล็กนอย 

4. สามารถระบุลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยาง

หน่ึงของผูที่ติดตอดวยได 

5. สามารถตอบกลับการสื่อสารของผูที่ติดตอดวยได

อยางถูกตองโดยใชลักษณะนิสัยหรือจุดเดนอยาง

ใดอยางหน่ึงของผูที่ติดตอดวยความเขาใจผูอื่น

อยางถองแท 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. เขาใจการสื่อสารของผูอื่นจากนัยของพฤติกรรม 

อารมณ และความรูสึกของผูอื่น 

3. สามารถตอบกลับการสื่อสารของผูที่ติดตอดวยได

อยางถูกตองโดยใชจากนัยของพฤติกรรม อารมณ

และความรูสึกของผูอื่นดวยความเขาใจอยางถอง

แท 

4. สามารถใชความใจจากนัยของพฤติกรรม อารมณ

และความรูสึกของผูอื่นใหเปนประโยชนในการผูก

มิตร และสรางความสัมพันธ 

5. สามารถใชความใจจากนัยของพฤติกรรม อารมณ

และความรูสึกของผูอื่นใหเปนประโยชนในการ

ติดตอประสานงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา ตลอดจน

ที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําใหเกิดพฤติกรรม

ของผูอื่น 

3. เขาใจและยอมรับถึงสาเหตขุองพฤติกรรม หรือ

ปญหาตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําให

เกิดพฤติกรรมของผูอื่น 

4. เขาใจพฤติกรรมของผูอืน่ จนสามารถบอกถึง

จุดออนจุดแข็ง และลักษณะนิสัยของผูน้ันไดอยาง

ถูกตอง 

5. สามารถใชความเขาใจจากจุดออน จุดแข็ง และ

ลักษณะนินัยของผูน้ันไดอยางถูกตองใหเปน

ประโยชนในเรื่องตางๆ ได 
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สมรรถนะ 2.9 การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness-PROAC) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชฌอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตอ

งาน ตลอดจนการคิดริเร่ิมสรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือ

ดําเนินการ 
 เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอ

ชา 

 เล็งเห็นโอกาสและไมมีรอที่จะนําโอกาสน้ันมาใช

ประโยชนในงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปญหา

เฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤต ิ

 ลงมือทันทีเม่ือเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลา

วิกฤติ โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ 

 แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่คนสวนใหญจะ

วิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคลี่คลายไป

เอง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการ

ลวงหนา เพ่ือสรางโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปญหา

ระยะสั้น 

 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส

หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดในระยะสั้น 

 ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหา

หรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดข้ึนในวงราชการ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการ

ลวงหนา เพ่ือสรางโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปญหา

ที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง 

 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส

หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดในระยะปาน

กลาง 

 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหมและ

สรางสรรคในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการ

ลวงหนา เพ่ือสรางโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปญหา

ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว 

 คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส

หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 

 สรางบรรยากาศขอการคิดริเริ่มใหเกิดข้ึนใน

หนวยงานและกระตุนใหเพื่อนรวมงานแสดง

ความคิดใหมๆ ในการทํางาน เพื่อแกปญหาหรือ

สรางโอกาสในระยะยาว 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. พบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของตนโดย

ไมรีบแกไขปญหา ปลอยปญหาเรื้อรัง 

2. พบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของตนรีบ

ขอคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาทันท ี

3. เล็งเห็นปญหา อุปสรรคของหนวยงานไมรีบแกไข 

4. เล็งเห็นปญหา อุปสรรคของหนวยงานรีบ

ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาเพื่อรวมกันแกไข

ปญหา 

5. เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสน้ันมาใช

เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. จัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติตามที่

ไดรับมอบหมาย 

3. ลงมือแกปญหาทันทีเม่ือเกิดปญหาเฉพาะหนา

หรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไมมีใครรองขอ และไม

ยอทอตอปญหาที่เกิดข้ึ 

4. แกไขปญหาอยางเรงดวน โดยไมรอใหปญหา

คลี่คลายไปเอง 

5. แกปญหาอยางเรงดวน โดยใชวิธีการแกปญหาที่

ถูกวิธีและเกิดประโยชนตอองคกร 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. วิคราะหสถานการณที่อาจเกิดข้ึนลวงหนาในระยะ

สั้น 

3. วางระบบปองกันปญหาเพื่อรองรับสถานการณที่

อาจเกิดข้ึนลวงหนาในระยะสั้น 

4. ทดลองใชระบบปองกันปญหาที่วางไวในการแกไข

ปญหาในระยะสั้นหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดข้ึน

ในวงราชการ 

5. ประเมินระบบปองกันปญหาที่วางไวในการแกไข

ปญหาในระยะสั้นหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดข้ึน

ในวงราชการ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. วิเคราะหสถานการณที่อาจเกิดข้ึนลวงหนาใน

ระยะปานกลาง 

3. วางระบบปองกันปญหาเพื่อรองรับสถานการณที่

อาจเกิดข้ึนลวงหนาในระยะปานกลาง 

4. ทดลองใชระบบปองกันปญหาที่วางไวในการแกไข

ปญหาในระยะปานกลางหรือสรางสรรคสิ่งใหมให

เกิดข้ึนในวงราชการ 

5. ประเมินระบบปองกันปญหาที่วางไวในการแกไข

ปญหาในระยะปานกลางหรือสรางสรรคสิ่งใหมให

เกิดข้ึนในวงราชการ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมีพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. วิเคราะหสถานการณที่อาจเกิดข้ึนลวงหนาในอนาคต 

3. วางระบบปองกันปญหาเพื่อรองรับสถานการณที่อาจ

เกิดข้ึนลวงหนาในอนาคต 

4. ประเมินระบบปองกันปญหาที่วางไวในการแกไขปญหาใน

ระยะปานกลางหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดข้ึนในวง

ราชการ 

5. สนับสนุน สงเสริม และสรางบรรยากาศในการคิดริเริ่ม

สรางสรรคการดําเนเนการเชิงรุกใหเกิดข้ึนในหนวยงาน

และกระตุนใหเพื่อนรวมงานเสนอความคิดใหม  ๆในการ

ทํางาน เพื่อแกไขปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว 

 



   17 

 

สมรรถนะ 2.10 การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order-CO) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความใสใจที่จะปฏบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม 

ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตองของกระบวนงาน 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และรักษา

กฎ ระเบียบ 
 ตองการใหขอมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มี

ความถูกตองชัดเจน 

 ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอม

ของการทํางาน 

 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้ันตอนที่กําหนด

อยางเครงครัด 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความ

ถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ 

 ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยาง

ละเอียด เพื่อความถูกตอง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความ

ถูกตองของงานทั้งของตนและผูอื่นที่อยูใน

ความรับผิดชอบของตน 

 ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความ

รับผิดชอบของตนเอง 

 ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอื่น ตามอํานาจ

หนาที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 ตรวจความถูกตองตามข้ันตอนและกระบวนงาน

ทั้งของตนเองและผูอื่น ตามอํานาจหนาที ่

 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของ

ตนเองและของผูอื่น เพื่อความถูกตองของงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความ

ถูกตองรวมถึงคุณภาพของขอมูลหรือโครงการ 

 ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการ

ตามกําหนดเวลา 

 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพ

ของขอมูล 

 สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และ

เพิ่มเติมใหครบถวน เพื่อความถูกตองของงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนงาน 

 พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตาม

ข้ันตอน และเพิ่มคุณภาพของขอมูล 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. รูและเขาใจบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของ

ตนเองไดอยางถูกตองและชัดเจน 

2. รูและเขาใจกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของใน

การปฏิบัติงานของตนเองได 

3. การดูแลสภาพแวดลอมการทํางานใหเปนระเบียบ 

4. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของในการปฏิบัตงิานของตนเอง

ได 

5. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของตนเอง

ไดอยางเครงครัด 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมีพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. เสนองานที่รับผิดชอบทุกช้ินงานโดยผานการตรวจทาน

จากผูบังคับบัญชาเบื้องตน 

3. เสนองานที่รับผิดชอบบางช้ินงานโดยผานการตรวจทาน

จากผูบังคับบัญชาเบื้องตน 

4. การตรวจทานงานในหนาที่ความรับผิดชอบอยางละเอียด

เพื่อความถูกตองกอนเสนอผูบังคับบัญชา 

5. การตรวจทานงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และชวย

ตรวจทานงานของผูรวมงานเพื่อความถูกตองกอนเสนอ

ผูบังคับบัญชา 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมีพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความรับผิดชอบ

ของตนเอง 

3. ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอื่น ตามอํานาจหนาที่ที่

กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่

เกี่ยวของ 

4. ตรวจสอบความถูกตองตามข้ันตอนและกระบวนงานทั้ง

ของตนเองและผูอื่น ตามอํานาจหนาที ่

5. บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและ

ของผูอื่นเพื่อความถูกตองของงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมีพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 ขอ 

2. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพตาม

กระบวนงาน 

3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพตาม

กระบวนงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรขององคกร 

4. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูล

ตามกระบวนงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรขององคกร 

5. สามารถระบุขอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และเพิ่มเติม

ใหครบถวน เพื่อความถูกตองของงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีวิธีการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตามข้ันตอน

และเพิ่มคุณภาพของขอมูล 

3. ทดลองใชวิธีการตรวจสอบขอมูลเพื่อความถูกตอง

ตามข้ันตอน และเพิ่มคุณภาพของขอมูล 

4. ประเมินวิธีการตรวจสอบขอมูลประกอบการ

พัฒนาระบบการตรวจสอบ 

5. พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตาม

ข้ันตอน และเพิ่มคุณภาพของขอมูล 
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สมรรถนะ 2.11 ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence-SCF) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความม่ันใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไข

ปญหาใหสําเร็จลุลวง 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมีการ

กํากับดูแล 
 ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแล

ใกลชิด 

 ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจ

หนาที่รับผิดชอบของตน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบัติงานใน

หนาที่อยางมั่นใจ 

 กลาตัดสนใจเรื่องที่เห็นวาถูกตองแลวในหนาที่ แม

จะมีผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม 

 แสดงออกอยางม่ันใจในการปฏิบัติงานหนาที่แม

อยูในสถานการณที่มีความไมแนนอน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจใน

ความสามารถของตน 

 เช่ือม่ันในความรูความสามารถ และศักยภาพของ

ตนวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จ

ได 

 แสดงความม่ันใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือ

ความสามารถของตน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการ

ทํางานที่ทาทาย 

 ชอบงานที่ทาทายความสามารถ 

 แสดงความคิดเห็นของตนเม่ือไมเห็นดวยกับ

ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณ

ที่ขัดแยง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจทํางานที่

ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของตน 

 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติหนาที่ทาทาย หรือมี

ความเสี่ยงสูง 

 กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชาหรือผูมี

อํานาจ 

 กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาใน

ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. ปฏิบัติงานไดโดยตองมีการกํากับดูแลใกลชิดจาก

ผูบังคับบัญชา 

2. ปฏิบัติงานไดโดยตองมีการกํากับดูแลใกลชิดจาก

ผูบังคับบัญชาเปนครั้งคราว 

3. ปฏิบัติงานไดโดยไมตองมีการกํากับดูแลจาก

ผูบังคับบัญชา 

4. ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจ

หนาที่รับผิดชอบของตน 

5. ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจ

หนาที่รับผิดชอบของตน และเปนประโยชนตอ

หนวยงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. กลาตัดสินใจในภาระงานของตนเองที่เห็นวา

ถูกตองแลวโดยมีผูเห็นดวยและสนับสนุน 

3. กลาตัดสินใจในภาระงานของตนเองทีเ่ห็นวา

ถูกตองแลวถึงแมวาจะมีผูไมเห็นดวยอยูบาง 

4. แสดงออกอยางม่ันใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยูใน

สถานการณที่มีความแนนอน 

5. แสดงออกอยางม่ันใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยูใน

สถานการณที่มีความไมแนนอน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. เช่ือม่ันในความรูความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได 

3. พัฒนาความรูความสามารถ และทักษะในการ

ปฏิบัติงานคอนขางสูงใหประสบผลสําเร็จได 

4. พัฒนาความรูความสามารถ และทักษะในการ

ปฏิบัติงานข้ันสูงใหประสบผลสําเร็จได 

5. แสดงความม่ันใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือ

ความสามารถของตนเองไดอยางภาคภูมิใจ 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. กลาตัดสินใจและมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน

คอนขางยาก 

3. กลาตัดสินใจและมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานที่

ยาก 

4. อาสาปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถของตนเอง 

5. แสดงความคิดเห็นของตนเม่ือไมเห็นดวยกับ

ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณ

ที่ขัดแยง 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 
2. รับอาสาและเต็มใจปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมี

ความเสี่ยง 
3. รับอาสาและเต็มใจปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมี

ความเสี่ยงสูง 
4. กลาแสดงจุดยืนของตนในการปฏิบัติงานทีท่าทาย

และมีความเสี่ยงสูงกับผูบังคับบัญชาหรือผูมี

อํานาจ 
5. กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาใน

ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ 
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สมรรถนะ 2.12 ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility-FLX) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) ความสามารถในการปรับตั และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่

แตกตาง และปรับเปล่ียนวิธีการเม่ือสถานการณเปล่ียนไป 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
 ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลํายาก

หรือไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความ

จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน 

 ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอื่น 

 เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เม่ือไดรับ

ขอมูลใหม 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญานใน

การปรับใชกฎระเบียบ 

 มีวิจารณญานในการปรับใชกฎระเบียบให

เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อผลสําเร็จของงาน

และวัตถุประสงคของหนวยงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยน

วิธีการดําเนินงาน 

 ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเขากับสถานการณ

หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว 

 ปรับข้ันตอนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

หนวยงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผน

กลยุทธ 

 ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อให

เหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา 

 ปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือกระบวนงาน เปนการ

เฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. รูและเขาใจวัฒนธรรมหนวยงาน 

2. สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและ

วัฒนธรรมการทํางาน ที่เอื้ออํานวยตอการ

ปฏิบัติงาน 

3. สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและ

วัฒนธรรมการทํางาน ที่ไมเอื้ออํานวยตอการ

ปฏิบัติงาน 

4. สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและ

วัฒนธรรมการทํางาน ที่ยากลําบาก 

5. สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและ

วัฒนธรรมการทํางาน ที่ยากลําบาก และไมเอื้อ

กํานวยตอการปฏิบัติงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอื่น 

3. เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติของตนเองตอ

ความเห็นของผูอื่น 

4. เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติของตนเอง

ตอเม่ือไดรับขอมูลใหม 

5. เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติของตนเอง

ตอเม่ือไดรับขอมูลใหมและทาทาย 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. รูและเขาใจกฎ ระเบียบ และขอบังคับใน

ภาระหนาที่ที่ตนเองไดรับผิดชอบ 

3. รูและเขาใจกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ

หนวยงานตนเอง 

4. รูและเขาใจกฎ ระเบียบ และขอบังคับระดับ

มหาวิทยาลัย 

5. คิด วิเคราะห ใชวิจารณญานในการปรับใช

กฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อ

ผลสําเร็จของงานและวัตถุประสงคของหนวยงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. วิเคราะหการปฏิบัติงานและสรางวิธีการใหเขากับ

สถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว 

3. ประเมินวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ

หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว 

4. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหเขากับ

สถานการณหรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว 

5. ปรับข้ันตอนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

หนวยงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 
2. วางแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อให

เหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา 
3. ประเมินแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ ที่

วางแผนไว 
4. ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อให

เหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา 
5. ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการ

เฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 
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สมรรถนะ 2.15 ความผูกพันที่มีตอสถาบันอุดมศึกษา (Organizational Commitment-OC) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) จิตสํานึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา ยึดถือประโยชนของ

สถาบันอุดมศึกษาเปนที่ตั้งกอนประโยชนสวนตัว 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

ปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียม

ปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความภักดี

ตอสถาบันอุดมศึกษา 

 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เปนสวน

หน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา 

 มีสวนสรางภาพลักษณและช่ือเสียงใหแก

สถาบันอุดมศึกษา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีสวนรวมใน

การผลักดันพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 มีสวนรวมในการสนับสนุนพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาจนบรรลุเปาหมาย 

 จัดลําดับความเรงดวนหรือความสําคัญของงาน

เพื่อใหพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุ

เปาหมาย 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือประโยชน

ของสถาบันอุดมศึกษาเปนที่ตั้ง 

 ยึดถือประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาหรือ

หนวยงานเปนที่ตั้ง กอนที่จะคิดถึงประโยชนของ

บุคคลหรือความตองการของตนเอง 

 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอ

สถาบันอุดมศึกษา แมวาการตัดสินใจน้ัน อาจจะมี

ผูตอตานหรือแสดงความไมเห็นดวยก็ตาม 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละเพ่ือ

ประโยชนของสถาบันอุดมศกึษา 

 เสียสละประโยชนระยะสั้นของหนวยงานที่ตน

รับผิดชอบ เพื่อประโยชนระยะยาวของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยรวม 

 เสียสละหรือโนมนาวผูอื่นใหเสียสละประโยชน

สวนตนเพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. รูและเขาใจแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของ

หนวยงานตนเอง 

2. รูและเขาใจแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติระดับ

มหาวิทยาลัย 

3. เคารพและยอมรับแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ

ระดับหนวยงานตนเอง 

4. เคารพและยอมรับแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ

ระดับมหาวิทยาลัย 

5. ถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ

ระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. มีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงาน

ในระดับหนวยงานตนเอง 

3. มีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงาน

ในระดับหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

4. มีสวนสรางภาพลักษณและช่ือเสียงใหแก

หนวยงานของตนเอง 

5. มีสวนสรางภาพลักษณและช่ือเสียงใหแก

มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. รูและเขาใจพันธกิจระดับหนวยงานตนเอง และ

ระดับมหาวิทยาลัย 

3. มีสวนรวม และสนับสนุนพันธกิจระดับหนวยงาน

ตนเองและระดับมหาวิทยาลัย 

4. สามารถจําแนกความเรงดวนหรือความสําคัญใน

งานของตนและของมหาวิทยาลัยได 

5. จัดลําดับความเรงดวนหรือความสําคัญของงาน

เพื่อใหพันธกิจของตนและของมหาวิทยาลัยบรรลุ

เปาหมาย 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. ยึดถือประโยชนของหนวยงานของตนเองเปนที่ตั้ง

กอนที่จะคิดถึงประโยชนของบุคคลหรือความ

ตองการของตนเอง 

3. ยึดถือประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้งกอนที่

จะคิดถึงประโยชนของบุคคลหรือความตองการ

ของตนเอง 

4. มีจุดยืนในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย โดยมีผูรวมใหการสนับสนุน 

5. มีจุดยืนในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย ถึงแมวาการตัดสินใจน้ัน อาจไมได

รับการสนับสนุน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 
2. เปนตัวอยางในการยึดถือประโยชนของหนวยงาน

และประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยรวม 
3. สงเสริม สนับสนุน และรณรงคใหบุคลากรยึดถือ

ประโยชนของหนวยงานและประโยชนของ

มหาวิทยาลัยโดยรวม 
4. โนมนาวผูอื่นใหเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อ

ประโยชนของมหาวิทยาลัย 
5. อุทิศเวลาและประโยชนสวนตนดวยจิตอาสาเพื่อ

ประโยชนสวนรวม 
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สมรรถนะ 2.16 การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building-PB) 

นิยามศัพทสมรรถนะ (Competency Definition) สรางหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธที่ดีระหางผูเกี่ยวของกับงาน 

รายละเอียดของความสามารถในแตละระดับ (Competency Description) 

ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของ

กับงาน 
 สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับ

งานเพื่อประโยชนในงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสรางหรือรักษา

ความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน

อยางใกลชิด 

 สรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตอง

เกี่ยวของกับงานอยางใกลชิด 

 เสริมสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ

หรือผูอื่น 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางหรือ

รักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม 

 เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพื่อประโยชน

ในงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางหรือรักษา

ความสัมพันธฉันมิตร 

 สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปน

ความสัมพันธในทางสวนตัวมากข้ึน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษา

ความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว 

 รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเน่ือง แม

อาจจะไมไดมีการติดตอ สัมพันธในงานกันแลวก็

ตาม แตยังอาจมีโอกาสที่จะติดตอสัมพันธในงาน

ไดอีกในอนาคต 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 1 (ผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 ขอ) 
1. เขาใจการติดตอสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของกับงาน

ของตนได 

2. ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูมาติดตอ 

3. คนควาหาวิธีการที่จะประสานงานที่ดีกับผูมา

ติดตอ 

4. สรางวิธีการติดตอหรือการประสานงานที่ดีกับผูที่

ตองเกี่ยวของกับงานเพื่อประโยชนในงาน 

5. รักษาสัมพันธภาพกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานเพื่อ

ประโยชนในงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 2 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. สรางวิธีการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน

อยางใกลชิด 

3. รักษาสัมพันธภาพกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานเพื่อ

ประโยชนในงานอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 

4. สรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ หรือ

ผูอื่นไวอยางม่ันคง 

5. เสริมสราง และสนับสนุนมิตรภาพกับเพื่อน

รวมงาน ผูรับบริการ หรือผูอื่นอยางม่ันคงและ

ตอเน่ือง 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 3 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. สรางสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางด ี

3. เขารวมกิจกรรมของหนวยงานทุกครั้งเพื่อ

ประโยชนในการสรางสัมพันธภาพที่ด ี

4. ริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคม

กับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน 

5. ริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคม

กับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน เขารวมกิจกรรมทาง

สังคมในวงกวางเพื่อประโยชนในงาน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 4 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 3 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 

2. สรางวิธีการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานโดย

มีลักษณะเปนความสัมพันธในทางสวนตัวมากข้ึน 

3. สรางมิตรภาพกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานโดยมี

ลักษณะเปนความสัมพันธในทางสวนตัวมากข้ึน 

4. รักษาสัมพันธภาพกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานโดย

มีลักษณะเปนความสัมพันธในทางสวนตัวมากข้ึน 

5. เสริมสราง และสนับสนุนมิตรภาพกับผูที่ตอง

เกี่ยวของกับงานโดยมีลักษณะเปนความสัมพันธ

ในทางสวนตัวมากข้ึน 

เกณฑการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 

1. ผานเกณฑการประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ีจํานวน 3 

ขอ 
2. สรางวิธีการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน

อยางตอเน่ือง 
3. สรางมิตรภาพกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานอยาง

ตอเน่ือง 
4. รักษาสัมพันธภาพกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน

อยางตอเน่ือง 
5. เสริมสราง และสนับสนุนมิตรภาพกับผูที่ตอง

เกี่ยวของกับงานอยางตอเน่ือง 
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คุณลักษณะการปฏิบัติงานสําหรับลูกจางประจํา 

 

ดานผลงาน รอยละ 70 ประกอบดวย 

คุณลักษณะ เกณฑการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

1. ปริมาณผลงาน  พิจารณาจากปริมาณผลงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน 20 

2. คุณภาพของงาน  พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืนๆ 20 

3. ความทันเวลา  พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน หรือ

ภารกิจน้ันๆ 

10 

4. ความคุมคาของ
การใชทรัพยากร  

พิจารณาจากความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน หรือโครงการ 10 

5. ผลสัมฤทธ์ิของงาน
ที่ปฏิบัติได    

พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอ่ืนๆ 10 

 รวม 70 

 

ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน รอยละ 30 ประกอบดวย 

คุณลักษณะ เกณฑการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

1. ความสามารถ และ
ความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน  

พิจารณาจากความรอบรู ความเขาใจเก่ียวกับงานในหนาที่ งานที่เก่ียวของและเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอ

ปญหาและอุปสรรค 

6 

2. การรักษาวินัย และ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเปนลูกจางประจํา  

พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี

ในการเคารพกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ และคานิยม

ของหนวยงาน 

4 

3. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ มุงม่ันทํางานใหสําเร็จ

ลุลวง และยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน 

4 

4. ความรวมมือ  พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม อันเปนผลทําใหงาน

ลุลวงไปดวยด ี

4 

5. สภาพการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากการตอเวลา การลาหยุดงาน การขาดงาน 4 

6. การวางแผน  พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ การวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและวิธี

ปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

3 

7. ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิมรวมทั้งมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  มาใชประโยชนตอองคกร 

3 

8. ลักษณะอ่ืนๆ (ถามี)  2 

 รวม 30 
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ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานมี 4 ทักษะ 

 

1. ทักษะการใชคอมพิเตอร 

2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

3. ทักษะการคํานวณ 

4. ทักษะการจัดการขอมูล 
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สมรรถนะ (Competency) ทักษะการใชคอมพิเตอร 

นิยามศัพท  ทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิเตอรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดของทักษะการใชคอมพิวเตอรในแตละระดับ  

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

 สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับ

เบ้ืองตนได 

 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถใช

โปรแกรมขั้นพ้ืนฐานไดอยาง

คลองแคลว 

 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช

โปรแกรมตางๆ ในการปฏิบัติงานได

อยางคลองแคลว 

 มีทักษะระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญใน

โปรแกรมที่ใช หรือสามารถแกไขหรือปรับปรุง

โปรแกรมเพ่ือนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได 

 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงเชี่ยวชาญใน

โปรแกรมตางๆ อยางกวางขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานได 

สมรรถนะ (Competency) ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

นิยามศัพท  ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

รายละเอียดของทักษะการนําภาษาอังกฤษมาใชงานในแตละระดับ  

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

 สามารถพูด เขียน อานและฟง

ภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองตน และ

ส่ือสารใหเขาใจได 

 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด 

เขียน อานและฟงภาษาอังกฤษ และ

ทําความเขาใจสาระสําคัญของเนื้อหา

ตางๆ ได 

 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสัมพันธใน

การปฏิบัติงานไดโดยถูกหลักไวยากรณ 

 มีทักษะระดับที่ 3 และเขาใจสํานวนภาษาอังกฤษ

ในรูปแบบตางๆ สามารถประยุกตใชในงานได

อยางถูกตองทั้งในหลักไวยากรณและความ

เหมาะสมในเชิงเนื้อหา 

 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษ

อยางลึกซ้ึง ใกลเคียงกับเจาของภาษา สามารถประยุกตโวหาร

ทุกรูปแบบไดอยางคลองแคลว ถูกตอง และสละสลวย อีกทั้งมี

ความเชี่ยวชาญ ศัพทเฉพาะดานในสาขาวิชาของตนอยางลึกซ้ึง 

สมรรถนะ (Competency) ทักษะการคํานวณ 

นิยามศัพท  ทักษะในการทําความเขาใจและคิดคํานวณขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตอง 

รายละเอียดของทักษะการคํานวณในแตละระดับ  

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

 มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพ้ืนฐาน

ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 

และสามารถทําความเขาใจขอมูลดาน

ตัวเลขไดอยางถูกตอง 

 มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และ

สามารถใชสูตรคณิตศาสตร หรือเคร่ืองมือ

ตางๆ ในการคํานวณขอมูลดานตัวเลขได 

 มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และ

สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และ

ตัวเลขที่ซับซอนได 

 มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และสามารถแกไข

ขอผิดพลาดในขอมูลตัวเลขได เขาใจขอมูลตางๆ ในภาพรวม 

และอธิบายชี้แจงใหเปนที่เขาใจได 

สมรรถนะ (Competency) ทักษะการจัดการขอมูล 

นิยามศัพท  ทักษะในการบริหารจัดการขอมูล ตลอดจนวิเคราหขอมูลเพ่ือประโยชนในงาน 

รายละเอียดของทักษะการจัดการขอมูลในแตละระดับ  

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

 สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปน

ระบบ และพรอมใช รวมถึงสามารถ

แสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน 

กราฟ รายงาน เปนตน 

 มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถ

วิเคราะห และประเมินผลขอมูลได

อยางถูกตอง 

 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถสรุปผลการ

วิเคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดีขอเสีย 

ฯลฯ โดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยูได 

 มีทักษะนระดับที่ 3 และสามารถพยากรณ 

หรือสรางแบบจําลองเพ่ือพยากรณ หรือ

ตีความโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยู 

 มีทักษะนระดับที่ 4 และสามารถออกแบบเลือกใชหรือประยุกต

วิธีการในการจัดทําแบบจําลองตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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เอกสารอางอิง 

 

กระทรวงการคลัง หนังสือเวียนเรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของลูกจางประจําของสวนราชการ” 24 สิงหาคม 2553. 

ขอมูลจากเวปไซด กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน : https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/ 

ขอมูลจากเวปไซด กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน มาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการ : 

https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/index.php?r=knowledge/page1 

ขอมูลจากเวปไซด กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย : 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4885 

ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 4/2554) เรื่อง การกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และ

ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

- นักวิจัย 

- เจาหนาที่บริการงานทั่วไป 

- นักวิชาการพัสด ุ

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

- นักวิชาการชางศิลป 

 

 

 

หมายเหตุ  กรณีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับช่ือตําแหนงของขาราชการพลเรือน         

ในสถาบันอุดมศึกษา ทานสามารถสืบคนไดทีม่าตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการ 

มาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการ : 

https://hr.kku.ac.th/hrdkku2014/app/index.php?r=knowledge/page1 

มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย : https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4885 
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